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Cartea Sfântului Profet  
Avdiu  

 
 

Capitolul 1  
 
 
1. Vedenia lui Avdiu [o[rasij Abdiou]1. Acestea zice 

Domnul Dumnezeul Idumeii [th/| Idoumai,a|]2: am auzit 
auz de la Domnul [avkoh.n h;kousa para. Kuri,ou] și [El] a 
trimis cuvânt întru neamuri: „Sculați-vă și să ne 
sculăm împotriva ei întru război [eivj po,lemon]!”.  

2. Iată, împuținat te-am dat pe tine în[tre] 
neamuri [și] foarte necinstit ești tu!  

3. Semeția [ùperhfani,a] inimii tale te-a înălțat [și] 
ai locuit în deschizăturile pietrelor, înălțând locașul 
lui [și] zicând în inima lui: „Cine mă va coborî pe 
pământ [ti,j me kata,xei evpi. th.n gh/n]?”.   

4. [Dar] Domnul zice: „Dacă te-ai înălțat ca 
vulturul și dacă ți-ai pus în mijlocul stelelor cuibul tău 
[avna. me,son tw/n a;strwn qh/|j nossia,n sou], de acolo te 
voi coborî!”.  

5. Dacă au intrat la tine noaptea hoți sau tâlhari, 
unde te-ai aruncat? [Sau]: nu au furat destule pentru 
ei înșiși?  

                                                 
1 Cf. Marelui sinaxar grec, numele său cunoaște 3 grafii: 1. Ἀbdi,aj 

[Avdias], 2. Ὀbdiou. [Ovdiu], 3. Ἀbdiou, [Avdiu]. A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1206/sxsaintinfo.aspx. Am ales 

a treia variantă pentru că ea apare și pe Sfânta Frescă prezentată pe 
prima pagină.  

În VUL: Abdiae. În WTT: hy"+d>b;[ o) [Obadiah]. În Biblia de la 1688: 

Avdiu. În ed. BOR 1988: Avdie. În RST: Авдия [Avdiea]. În KJV: 
Obadiah. În FBJ: Abdias. În LND: Badi. În L45: Obadjas. În NRV: Abdia. 
În R60: Abdías.  

2 În VUL găsim Edom. Tot Edom este și în WTT [~Adªa /], MGK 

[VEdw,m], ed. BOR 1988, KJV, NAB, NRV, R60, TOB, WYC.   

3

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1206/sxsaintinfo.aspx


Și dacă au venit la tine culegătorii-de-struguri 
[trughtai.], nu le-au rămas strugurii-mici [evpifulli,da]?  

6. Cum a fost cercetat Isav [Hsau] și i s-au luat 
lui cele ascunse [ta. kekrumme,na]3?  

7. Până la hotarele tale te-au trimis pe tine toți 
bărbații făgăduinței tale [pa,ntej oi` a;ndrej th/j diaqh,khj 
sou]. [Ei] au stat împotriva ta. Au putut către tine 
[numai] oamenii pașnici ție [a;ndrej eivrhnikoi, sou]. Au 

pus cursă sub tine, [pentru că] nu este înțelegere 
[su,nesij] [în] ei.  

8. „În acea zi”, zice Domnul, „voi pierde înțelepții  
[sofou.j] din Idumea și înțelegerea [su,nesin] din 

muntele lui Isav!”.  
9. Și se vor îngrozi luptătorii tăi din Teman 

[Qaiman], pentru ca să fie îndepărtat om din muntele 
lui Isav [o[pwj evxarqh/| a;nqrwpoj evx o;rouj Hsau].  

10.  Din cauza măcelului și a neevlaviei întru 
fratele tău, Iacov [dia. th.n sfagh.n kai. th.n avse,beian th.n 
eivj to.n avdelfo,n sou Iakwb], te vei și acoperi de rușine 
și vei fi îndepărtat întru veac [kai. kalu,yei se aivscu,nh 
kai. evxarqh,sh| eivj to.n aivw/na]!  

11. Din acea zi, [când] te-ai împotrivit dimpotrivă 
[avnte,sthj evx evnanti,aj]4, în ziua [în care] cei străini au 
luat robi puterea lui și cei străini au intrat întru 
porțile lui și pe Iersusalim au aruncat sorți și tu erai 
ca unul dintre ei [kai. su. h=j w`j ei-j evx auvtw/n].  

12. Și să nu vezi ziua fratelui tău în ziua celor 
străini [kai. mh. evpi,dh|j h̀me,ran avdelfou/ sou evn h̀me,ra| 
avllotri,wn]!  

Și să nu bucuri pe fiii lui Iudas în ziua nimicirii 
lor [kai. mh. evpicarh/|j evpi. tou.j ui`ou.j Iouda evn h̀me,ra| 
avpwlei,aj auvtw/n]!  

                                                 
3 Sintagma cele ascunse apare doar de două ori în LXX: la Avdiu 1, 

6 și la II Mac. 12, 41.  
4 Când tu ai luptat pentru străini, pentru dușmani.  
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Și să nu folosești-cuvinte-mari în ziua necazului 
[kai. mh. megalorrhmonh,sh|j evn h̀me,ra| qli,yewj]!  

13. Și nici să [nu] intri întru porțile popoarelor în 
ziua durerilor lor [mhde. eivse,lqh|j eivj pu,laj law/n evn 
h̀me,ra| po,nwn auvtw/n]! Și nici să [nu] privești și tu 
adunarea lor în ziua nimicirii lor [mhde. evpi,dh|j kai. su. 
th.n sunagwgh.n auvtw/n evn h̀me,ra| ovle,qrou auvtw/n]!  Și nici 
să [nu] ataci-împreună-cu-alții pe puterea lor în ziua 

nimicirii lor [mhde. sunepiqh/| evpi. th.n du,namin auvtw/n evn 
h̀me,ra| avpwlei,aj auvtw/n]! 

14. Și nici să stai peste trecătorile lor [pentru] a-i 
nimici pe cei mântuiți ai lor [mhde. evpisth/|j evpi. ta.j 
diekbola.j auvtw/n tou/ evxoleqreu/sai tou.j avnasw|zome,nouj 
auvtw/n]! Și nici să [nu]-i închizi pe cei care fug dintre ei 
în ziua necazului [mhde. sugklei,sh|j tou.j feu,gontaj evx 
auvtw/n evn h̀me,ra| qli,yewj]!  

15. Căci aproape [este] ziua Domnului, [și ea 
este] peste toate namurile5! [Căci în] ce fel ai făcut, 
astfel [Domnul îți] va face ție [o]n tro,pon evpoi,hsaj 
ou[twj e;stai soi]! Răsplătirea ta va fi răsplătită întru 
capul tău [to. avntapo,doma, sou avntapodoqh,setai eivj 
kefalh,n sou].  

16. Căci [în] ce fel ai băut pe muntele cel sfânt al 
Meu [dio,ti o]n tro,pon e;piej evpi. to. o;roj to. a[gio,n Mou], 
[tot astfel] toate neamurile vor bea vin [pi,ontai pa,nta 
ta. e;qnh oi=non]. Vor bea și vor coborî și vor fi ca și cum 
nu sunt [pi,ontai kai. katabh,sontai kai. e;sontai kaqw.j 
ouvc ùpa,rcontej].  

17. Dar în muntele Sionului va fi mântuirea [evn de. 
tw/| o;rei Siwn e;stai h̀ swthri,a] și [el] va fi sfânt [kai. 
e;stai a[gion].  

Și vor moșteni [cei din] casa lui Iacov pe cei care 
i-au moștenit pe ei [kai. kataklhronomh,sousin ò oi=koj 
Iakwb tou.j kataklhronomh,santaj auvtou,j]. 

                                                 
5 Cu sensul: pentru toate neamurile.  
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18. Și casa lui Iacov va fi foc [kai. e;stai ò oi=koj 
Iakwb pu/r]. Și casa lui Iosif va fi flacără [de. oi=koj Iwshf 
flo,x]. Și casa lui Isav [va fi] întru miriște [ò de. oi=koj 
Hsau eivj kala,mhn]. Și se vor aprinde întru ei și îi vor 
mistui pe ei. Și nu va fi purtător-de-foc în casa lui Isav, 
căci Domnul a zis [aceasta] [ouvk e;stai purofo,roj evn tw/| 
oi;kw| Hsau dio,ti Ku,rioj evla,lhsen].  

19. Și vor moșteni în Naghev [Nageb] muntele lui 
Isav și cei [care sunt] în Sefila [Sefhla] pe cei străini. 
Și vor moșteni muntele lui Efrem [Efraim] [Efraim 

(tou/ VEfrai>m)6] și câmpul Samariei și pe Veniamin și 
pe galaadiți [to. pedi,on Samarei,aj kai. Beniamin kai. th.n 
Galaadi/tin].  

20. Și începutul robiei acesta [este]: al fiilor lui 
Israil [și] al hananeilor până la Sarepte [ui`oi/j Israhl 
gh/ tw/n Cananai,wn e[wj Sareptwn]7. Și al robiei Ieru- 
salimului: până la Efrata [Efraqa]8. Și vor moșteni 

cetățile Naghevului.  
21. Și se vor sui oamenii mântuiți în muntele 

Sionului [pentru] a se răzbuna pe muntele lui Isav [kai. 
avnabh,sontai a;ndrej sesw|sme,noi evx o;rouj Siwn tou/ 
evkdikh/sai to. o;roj Hsau]. Și Împărăția va fi a Domnului 
[kai. e;stai tw/| Kuri,w| h̀ Basilei,a].    

 
  

                                                 
6 În MGK. În Biblia de la 1688 avem varianta MGK [Efraim] și nu 

LXX [Efrem]. La fel avem și în VUL [Ephraim], KJV [Ephraim], ed. BOR 
1988 și 2001.  

7 În VUL: Saraptham.  
8 În MKG este Sefara,d.  
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Cartea Sfântului Profet  
                        Angheos 

 
 

Capitolul 1  
 

 
 
1. În anul al doilea, în timpul împăratului Darios 

[Darei,ou], în luna a șasea, [în ziua] întâi a lunii, s-a 
făcut cuvântul Domnului în mâna lui Angheos 
Profetul [evge,neto lo,goj Ku,riou evn ceiri. Aggaiou tou/ 
Profh,tou], zicând:  

„Zi acum către Zorobabel [Zorobabel], [fiul] lui 

Salatiil [Salaqih,l], din seminția lui Iudas și către Iisus 
[VIhsou/n], [fiul] lui Iosedec [Iwsedek], preotul cel-mare 
[to.n i`ere,a to.n me,gan], zicând: 

2. <Acestea zice Domnul Atotțiitorul [Ku,rioj 
Pantokra,twr], zicând: «Poporului acestuia îi zic: Nu a 
venit timpul [pentru] a zidi casă Domnului [ò lao.j ou-
toj le,gousin ouvc h[kei ò kairo.j tou/ oivkodomh/sai to.n 
oi=kon Kuri,ou]!»>.  

3. Și s-a făcut cuvântul Domnului în mâna lui 
Angheos Profetul, zicând:  

4. „Oare este timpul ca voi să locuiți în casele 
voastre [cu] lambriuri [koilosta,qmoij9] iar10 această 

                                                 
9 Koilosta,qmoij e cuvânt unicat în LXX. Iar lambriul, cf. DEX 

2009, este „îmbrăcăminte de marmură, de lemn sau de stuc, cu care se 

acoperă total sau parțial pereții unei încăperi”.  
În Biblia de la 1688, koilosta,qmoij a fost tradus prin „înfundate”. 

Aici având sensul de căptușite. Cu pereții căptușiți. În ed. BOR 1988 

avem: „cu pereții lucrați în tăblii”. Iar în ed. BOR 2001: „cele tencuite”.  
În VUL: laqueatis [(cu) lambriuri/ lambrisate]. În WTT: ynI+Wps. 

[acoperite]. În KJV: cieled [căptușite cu lemn]. În NEG: lambrissées 

[lambrisate]. În R60: artesonadas [lambrisate]. În CNS: căptuşite cu 
tavan. CEV: expensive [scumpe]. LUO: getäfelten [lambrisate].  
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casă [a Mea] a fost pustiită [ò de. oi=koj ou-toj 
evxhrh,mwtai]?”.  

5. Și acum acestea zice Domnul Atotțiitorul: 
„Rânduiți acum inimile voastre întru căile voastre 
[ta,xate dh. ta.j kardi,aj ùmw/n eivj ta.j òdou.j ùmw/n]! 

6. Ați semănat multe și ați cules puține [evspei,rate 
polla. kai. eivshne,gkate ovli,ga]. Ați mâncat dar nu întru 
săturare. Ați băut dar nu întru beție. V-ați îmbrăcat și 

nu v-a fost cald în ele11. Și cel care a adunat plățile, a 
adunat într-o legătură găurită [desmo.n tetruphme,non]12”.  

7. Acestea zice Domnul Atotțiitorul: „Puneți 
inimile voastre întru căile voastre!  

8. Suiți-vă pe munți și tăiați lemne și zidiți casa 
[Mea] și voi binevoi în ea și Mă voi preaslăvi 
[oivkodomh,sate to.n oi=kon kai. euvdokh,sw evn auvtw/| kai. 
evndoxasqh,somai]”, zice Domnul.  

9. „V-ați uitat întru multe și a făcut puține. Și a 
fost adus întru casă și Eu le-am suflat pe ele”. Pentru 
aceea, acestea zice Domnul Atotțiitorul: „Pentru că 
casa Mea este pustie și voi fugiți fiecare întru casa lui.  

10. Pentru aceea, cerul se va opri de la rouă și 
pământul își va retrage roadele lui.  

11. Și Eu voi aduce sabie [evpa,xw r̀omfai,an] peste 

pământ și peste munți și peste grâu și peste vin și 
peste ulei și [peste] cât produce pământul și peste 
oameni și peste dobitoate și peste toate trudirile 
mâinilor lor [evpi. pa,ntaj tou.j po,nouj tw/n ceirw/n 
auvtw/n]”.  

12. Și a auzit Zorobabel, [fiul] lui Salatiil din 
seminția lui Iudas și Iisus, [fiul] lui Iosedec, preotul 

cel-mare și toți cei rămași ai poporului glasul 
Domnului Dumnezeului lor.  

                                                                                                                               
10 Iar are aici sensul de: pe când.   
11 În hainele cu care v-ați îmbrăcat.  
12 Se referă la punga de bani.  
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[Cât] și cuvintele lui Angheos Profetul, după 
cum l-a trimis pe el Domnul Dumnezeul lor către ei. 
Și s-a temut poporul de la fața Domnului [kai. evfobh,qh 
ò lao.j avpo. prosw,pou Kuri,ou].   

13. Și a zis Angheos, vestitorul Domnului, [după 
vestirea Domnului (kata. th.n avggeli,an tou/ Kuri,ou)13] 
poporului: „Eu sunt cu voi [Ἐgw, eivmi meqV ùmw/n]!”, zice 
Domnul.  

14. Și a ridicat Domnul duhul lui Zorobabel 
[evxh,geiren Ku,rioj to. pneu/ma Zorobabel], [fiul] lui 

Salatiil, din seminția lui Iudas și duhul lui Iisus, [fiul] 
lui Iosedec, al preotului celui-mare și duhul tuturor 
celor rămași ai poporului și au intrat și au făcut 
lucruri în casa Domnului Atotțiitorul, Dumnezeul lor,  

15. în a douăzeci și patra [zi] a lunii a șasea, în al 
doilea an, pe [când împărățea] Darios împăratul.  
  

                                                 
13 Fragment existent în MGK dar nu și în LXX. Însă WTT 

confirmă existența lui: „hw"ßhy> tWkïa]l.m;B. [după vestirea Domnului].  

În Biblia de la 1688 avem: „între vestitorii Domnului”. În ed. BOR 
1988: „după rânduiala trimiterii lui de Domnul”. În ed. BOR 2001: 

„dintre vestitorii Domnului”. În VUL: nuntius Domini de nuntiis Domini 
[vestitorul Domnului dintre vestitorii Domnului]”.  
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Capitolul 2 
 

1. În luna a șaptea, în a douăzeci și una zi a lunii, 
Domnul a vorbit în mâna lui Angheos Profetul 
[evla,lhsen Ku,rioj evn ceiri. Aggaiou tou/ Profh,tou], 
zicând:  

2. „Zi acum către Zorobabel, [fiul] lui Salatiil, din 
seminția lui Iudas și către Iisus, [fiul] lui Iosedec, 
preotul cel-mare și către toți cei rămași ai poporului, 
zicând:  

3. <Cine [este] dintre voi, care a văzut casa 
aceasta [a Mea] în slava ei de dinainte și cum o vedeți 
voi pe ea acum? [Nu este ea] ca și cum nu ar fi 
înaintea voastră? 

4. Dar acum, întărește-te Zorobabele!, zice 
Domnul. Și întărește-te Iisuse, [fiule] al lui Iosedec, 
preotule cel mare! Și întărește-te [tu], tot poporul 
pământului, zice Domnul, și faceți! Căci Eu sunt cu 
voi, zice Domnul Atotțiitorul,  

5. [după cuvântul către voi al făgăduinței Mele, 
când ați ieșit din Egipt (kata. to.n lo,gon th/j pro.j evsa/j 
diaqh,khj Mou( o[te evxh,lqete evx Aivgu,ptou)14] și Duhul 
Meu a stat în mijlocul vostru. Îndrăzniți! [ai. to. 
Pneu/ma, Mou evfe,sthken evn me,sw| ùmw/n qarsei/te]>.  

6. Căci acestea zice Domnul Atotțiitorul: <Încă 
odată Eu voi clătina15 [e;ti a[pax Ἐgw. sei,sw] cerul și 
pământul și marea și uscatul!  
                                                 

14 Fragment existent în MGK, în Biblia de la 1688, în ed. BOR 1988 
dar nu și în ed. BOR 2001, care traduce aici LXX.  

El există însă în VUL: verbum quod placui vobiscum cum 
egrederemini de terra Aegypti [cuvântul pe care vi l-am dat vouă, când 
ați ieșit din pământul Egiptului], în WTT:  ~yIr:êc.Mimi ~k,ät.aceB. ‘~k,T.ai 
yTir:ÛK'-rv,a] rb'úD"h;-ta,( [cuvântul pe care l-am făcut, când ați ieșit din 

Egipt], în KJV: according to the word that I covenanted with you when ye 
came out of Egypt [potrivit cuvântului pe care Eu vi l-am făgăduit vouă, 

când ați ieșit din Egipt].  
15 Și profețește aici întruparea Sa. Prin care ne-a uimit pe toți.  
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7. Eu voi zgudui toate neamurile. Și vor veni cele 
alese16 ale tuturor neamurilor [h[xei ta. evklekta. pa,ntwn 
tw/n evqnw/n] și Eu voi umple casa aceasta a slavei 
[plh,sw to.n oi=kon tou/ton do,xhj]>, zice Domnul Atot- 

țiitorul.  
8. <Al Meu este argintul și al Meu este aurul>, 

zice Domnul Atotțiitorul.  
9. <Căci mare va fi slava casei acesteia de pe 

urmă. [Va fi] mai mare [decât] cea dintâi [dio,ti mega,lh 
e;stai h̀ do,xa tou/ oi;kou tou,tou h̀ evsca,th ùpe.r th.n 
prw,thn]17>, zice Domnul Atotțiitorul.  

<Și în locul acesta Eu voi da pace [kai. evn tw/| to,pw| 
tou,tw| dw,sw eivrh,nhn]>, zice Domnul Atotțiitorul.  

<Și pacea sufletului întru mântuire [pentru] tot 
cel care zidește [și caută] a ridica templul18 acesta [kai. 
eivrh,nhn yuch/j eivj peripoi,hsin panti. tw/| kti,zonti tou/ 
avnasth/sai to.n nao.n tou/ton]>19”.  

10. [În ziua] a douăzeci și patra a lunii a noua, 
[în] anul al doilea, în timpul lui Darios, s-a făcut 
cuvântul Domnului către Angheos Profetul, zicând:  

                                                 
16 O profeție despre cei care se vor converti, dintre neamuri, și vor 

fi membri ai Bisericii Sale. Cei credincioși sunt cele alese ale neamurilor.  
17 Căci slava Bisericii e mai mare decât slava Templului Vechiului 

Testament, atâta timp cât Templul era o prefigurare a Bisericii Sale.   
18 E prima dată când Sfântul Profet Angheos spune templu în loc 

de casa Domnului.  
19 În MGK, Angheos 2, 9 are următorul coținut:  ~H do,xa tou/ 

evsca,tou tou,tou oi;kou qe,lei ei=sqai megalhte,ra th/j tou/ prw,tou( le,gei o` 
Ku,rioj tw/n duna,mewn\ kai. evn tw/| to,pw| tou,tw| qe,lw dw,sei eivrh,nhn( le,gei o` 
Ku,rioj tw/n duna,mewnÅ [<Slava casei acesteia de pe urmă va fi mai mare 
decât a celei dintâi>, zice Domnul Puterilor. <Și în locul acesta Eu voi 

da pacea>, zice Domnul Puterilor”. Fragmentul ultim din 2, 9, existent 
în LXX, nu se regăsește în MGK.  

În Biblia de la 1688 se regăsește fragmentul final din LXX, însă se 

vorbește despre „norodul acesta” și nu „templul acesta”.  
Ed. BOR 1988 traduce textul MGK.  
Ed. BOR 2001 traduce textul LXX.  

În VUL nu există ultimul fragment din LXX. Nici în WTT, KJV, 
NIR, NVI, R60, WYC, LSG.  
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11. „Acestea zice Domnul Atotțiitorul: <Întreabă 
pe preoții legii, zicând: 

12. Dacă va lua un om carne sfântă în marginea 
hainei lui și se va atinge marginea hainei lui de pâine 
sau de fiertură sau de vin sau de ulei sau de toată 
mâncarea, se va sfinți [eiv àgiasqh,setai]?>”. Și preoții 
au răspuns și au zis: „Nu [ou;]!”.  

13. Și a zis Angheos: „Dacă se va atinge cel 
spurcat la suflet [memiamme,noj evpi. yuch/|] de toate 
acestea, se vor spurca?”. Și preoții i-au răspuns și au 
zis: „Se vor spurca”.   

14. Și Angheos a răspuns și a zis: „Așa [este] 
poporul acesta și așa [este] neamul acesta înaintea 
Mea”, zice Domnul, „și așa [sunt] toate lucrurile 
mâinilor lor! Și cine se apropie acolo se va spurca.  

[Și aceasta se face] pentru câștigurile lor cele din 
zori [tw/n lhmma,twn auvtw/n tw/n ovrqrinw/n]. [Și ei] vor 
suferi din cauza trudirilor lor [celor rele]. Și [aceasta: 
pentru că] i-ați urât în porți[le voastre] pe cei care vă 
mustră [evmisei/te evn pu,laij evle,gcontaj].  

15. Și acum, puneți acum întru inimile voastre, 
[începând] din ziua aceasta și înainte, mai înainte de 
a pune piatră pe piatră [li,qon evpi. li,qon] în templul 

Domnului!  
16. Cine erați când aruncați întru vasul-sfințit 

[kuye,lhn] douăzeci de măsuri [sa,ta] de orz și erau 
[doar] 10 măsuri de orz?20  

Și, [la fel, când] intrați întru teasc [pentru] a lua 
cincizeci de măsuri [metrhta,j]21 și [nu] erau [decât] 
douăzeci22?  

                                                 
20 Cu alte cuvinte: spuneați că dăruiți Domnului mai mult decât 

dăruiați de fapt.  
21 Măsura pentru lichide numită metrhth,j este echivalentul a circa 

40 de litri.  
22 Și, datorită păcatelor voastre, în loc să faceți mult vin aveați 

puțin.  
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17. <Eu v-am lovit pe voi în nerodire [avfori,a|] și 
în vântul-stricăciunii [avnemofqori,a|] și în grindină 
[cala,zh|].  

[Am lovit] toate lucrurile mâinilor voastre și nu 
v-ați întors către Mine [ouvk evpestre,yate pro,j Me]>,  
zice Domnul.  

18. Supuneți [u`pota,xate] [acum] inimile voastre, 
[începând] din această zi și înainte! Din [ziua] a 

douăzeci și patra a lunii a noua. Chiar din ziua [în] 
care a fost-pusă-temelia templului Domnului [evqeme- 
liw,qh ò nao.j Kuri,ou]. Puneți [aceasta] în inimile 
voastre!  

19. <Dacă încă se va [mai] cunoaște [ceva] pe aria 
de treierat sau dacă încă [se mai cunoaște] via și 
smochinul și rodia și copacii măslinilor, [dintre] cei 

care [acum] nu poartă roadă [ta. ouv fe,ronta karpo,n], 
Eu le voi binecuvânta din ziua aceasta [avpo. th/j h̀me,raj 
tau,thj euvlogh,sw]23>”.  

20. Și a fost cuvântul Domnului a doua oară 
către Angheos Profetul, [în ziua] a douăzeci și patra a 
lunii, zicând:  

21. „Zi către Zorobabel, [fiul] lui Salatiil, din 
seminția lui Iudas, zicând: <Eu clatin cerul și 
pământul și marea și uscatul! 

22. Și Eu voi răsturna tronurile împăraților și voi 
nimici puterea împăraților și voi răsturna carele-de-
război [a[rmata] și pe călăreți[i] [avnaba,taj] [lor].  

Și se vor coborî caii și călăreții lor, fiecare cu 
sabie către fratele lui>. 

23. <În ziua aceea>, zice Domnul Atotțiitorul, 

<te voi lua pe tine, Zorobabele, [fiul] lui Salatiil, ca 
rob al Meu>, zice Domnul, <și Eu te voi pune pe tine 

                                                 
23 Cu sensul: Eu voi binecuvânta tot ceea ce a mai rămas viu după 

ce v-am lovit pe voi cu dăunători de tot felul! Vor crește la loc plantele 
și copacii care nu au fost cu totul distruși.  
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ca pecete [sfragi/da], căci pe tine te-am ales [h`|re,tisa]>, 
zice Domnul Atotțiitorul”.  
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